
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 154 Nr posiedzenia: 268

Data posiedzenia: 12 i 13 stycznia 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały o poszanowaniu Krzyża (druk senacki
nr 748).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji obecni w dniu 12 stycznia 2010 r.:
− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski,
Jan Rulewski, Jacek Swakoń, Piotr Wach,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń,
Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark,
Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

− senatorowie członkowie komisji obecni w dniu 13 stycznia 2010 r.:
− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski,
Jacek Swakoń,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Leon
Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr
Zientarski,

− przedstawiciel wnioskodawców senator Łukasz Abgarowicz,
− senatorowie niebędący członkami komisji: Ryszard Bender, Kazimierz Wiatr,

Marek Rocki,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Piotr Zientarski powiedział, że zadaniem komisji jest przeprowadzenie

pierwszego czytania projektu uchwały okolicznościowej w sprawie poszanowania
Krzyża, przygotowanej przez senatorów PO. Reprezentant wnioskodawców, senator
Ł. Abgarowicz powiedział, że do napisania nowego projektu uchwały skłonił go fakt, że
w innych projektach senackich nie ma wyraźnego zdystansowania się wobec wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie krzyża we włoskiej
szkole. Kontrowersje wśród senatorów, m.in. Stanisława Piotrowicza oraz Ryszarda
Bendera, wzbudził zakres uchwały – to, czy powinna i w jakim stopniu powinna się ona
odnosić do wyroku trybunału w Strasburgu z listopada ubiegłego roku. Senator Jan
Rulewski zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wniosek ten został
wycofany przez senatora w drugim dniu posiedzenia. Senator Grażyna Anna Sztark
zaapelowała o opracowanie projektu, na który zgodziliby się senatorowie.
Po dyskusji osiągnięto kompromis i komisje powołały zespół redakcyjny, do którego
weszli senatorowie: Z. Cichoń, Z. Romaszewski, L. Kieres, S. Piotrowicz, P. Zientarski.
Na posiedzeniu wznowionym w dniu 13 stycznia senator Piotr Zientarski w imieniu



klubu PO zaproponował wykreślenie z tekstu przygotowanego przez zespół redakcyjny
zapisu, w którym Senat odnosi się krytycznie do wyroku ETPC kwestionującego
podstawy prawne obecności krzyża w klasach szkolnych we Włoszech. Z kolei senator
Stanisław Piotrowicz argumentował, że wykreślenie wspomnianego akapitu pozbawia
uchwałę tego, co jest istotne. W podobnym tonie wypowiedzieli się senatorowie
Stanisław Gogacz i Ryszard Bender. Senator L. Kieres w swoim wystąpieniu
przekonywał, ze należy być ostrożnym w krytyce wyroku trybunału, bo w przyszłości
może to zaszkodzić Polsce. Senator Ł. Abgarowicz powiedział, że PO nie zrezygnuje
z wykreślenia tego spornego akapitu.
Po dyskusji komisje przyjęły w głosowaniu tekst projektu uchwały przygotowany przez
zespół redakcyjny jako poprawki do druku senackiego nr 748, wraz z poprawką
zgłoszoną przez senatora Piotra Zientarskiego, polegającą na skreśleniu akapitu trzeciego
w brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka kwestionującego podstawy prawne obecności krzyży
w klasach szkolnych we Włoszech.”

Konkluzja: Komisje przygotowały sprawozdanie, w którym została zawarta poprawka obu komisji
oraz wniosek mniejszości (druk nr 748O).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową:

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


